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PRODUCTION DATE
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Overview
ABSTRACT
um inqurito por amostragem sobre todo o territrio nacional da Guin-Bissau
Perto dos dois teros da populao Guin-Bissau (64,7%) viviam debaixo do limiar de pobreza de 2 dlares USD por dia em 2002 e
uma pessoa sobre 5 estava situao d' extrema pobreza (20,8%).
Para medir os progressos realizados desde 2002, ano de realizao do primeiro inqurito baseado no Questionrio unifica para os
Indicadores bsicos do Bem-estar (QUIBB), e tambm e sobretudo para fazer perante as necessidades de indicadores para
efectuar eficazmente as polticas destinadas aplicao do DENARP bem como as diferentes recomendaes sectoriais
procedentes dos compromissos internacionais, indispensvel dispor de dados estatsticos e socioeconmicos dia e fiveis ao
plano nacional e regional. Aquilo de tanto mais importante que o Governo, que visa um desenvolvimento sustentvel do pas
ao prazo, enunciou, no presente DENARP, a reduo do nvel de pobreza sobre no conjunto do territrio nacional como uma das
suas preocupaes essenciais e prioritrias. A aplicao desta estratgia exige, no mnimo, a actualizao dos indicadores de pobreza
procedentes de do LAP/2002. Em relao aos compromissos do Governo no que diz respeito aos credores e outros parceiros, o
inqurito QUIBB o nico instrumento que pode permitir produzir, nos prazos (ao primeiro trimestre 2010), os indicadores
necessrios actualizao do perfil de pobreza. Concebida pelo Banco Mundial, permite ter em conta o nvel de vida das populaes
atravs das despesas, as caractersticas do alojamento e o estatuto da ocupao, os equipamentos, a disponibilidade das terras
de culturas, a possesso de gado, etc., de uma parte, a utilizao e a satisfao das populaes em relao aos servios sociais e
econmicos bsicos, nomeadamente as infra-estruturas da educao e de sade.
KIND OF DATA
Dados de inqurito por amostragem [ssd]
UNITS OF ANALYSIS
Agregado Familiar, individou

Scope
NOTES
No mbito do ILP2 foram analisados os seguintes grandes grupos temticos:
1.Caracteristica do agregado
2.Educao
3.Sade
4.Emprego
5.Posse de Bens do agregado
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6.Alojamento
7.Preo
KEYWORDS
Pobreza, Indice de pobreza, Agregado, Bens do Agregado, Educao, Sade, Emprego, Caracteristica do Alojamento

Coverage
GEOGRAPHIC COVERAGE
Nacional
GEOGRAPHIC UNIT
Distrito de recenseamento (DR)
UNIVERSE
Todo o territorio nacional organizado em 9 regies
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Sampling
Sampling Procedure
Inquerito por amostragem
L'chantillon alatoire de ILAP 2 est stratifi (strates : Bissau, Autres villes et Milieu rural) et le tirage est deux degrs. Au premier
degr, le district de recensement (DR) est l'unit primaire (UP) et le mnage constitue l'unit secondaire (US).
A base de sondagem constituda da lista do DR. procedente do recenseamento de 2009. Esta lista escolhida de acordo com a
regio, o sector e o Dr. Esta triagem e a tiragem proporcional dimenso (nmero de famlias) do DR. vo assim dar amostra uma
representatividade implcita das regies do pas. O ILAP 1 descansava sobre uma dimenso de 3216 famlias. Este nvel quase
mantido para ILAP 2 com uma dimenso 3210. A distribuio da dimenso de amostra entre os 3 estratos faz-se de maneira
proporcional s despesas totais calculadas no ILAP 1. A razo de 15 famlias por DR., necessrio 214 para obter a dimenso de l'
amostra desejada.

Quadro: Distribuio da dimenso da amostra de UP de acordo com os estratos

Estrato Nmero de DR Nmero de Agregados
Bissau 72 1080
Outras cidades 30 450
Meio rural 112 1680
TOTAL 214 3 210
H um trabalho de identificao do DR. amostra que consiste de preparar toda a documentao que permite bem situar(mapas,
regio, sector, etc.). A lista das famlias de cada DR. deve ser actualizada para eliminar os desaparecimentos e de registar as
instalaes de novas unidades de observao. Uma pessoa de de equipa tcnica deve encarregar-se deste trabalho o mais
rapidamente possvel. A organizao do trabalho de recolha descansa das 9 equipas constitudas de um controlador e de 5
Inquiridores, cada Inquiridor vai ter um volume de trabalho dirio de 3 famlias. Conjunto das equipas vai ter uma durao de
trabalho a cerca de 24 dias efectivos.

Deviations from Sample Design
Aqui no foi calculado o erro ou desvio do desenho da amostra.

Response Rate
99% de resposta

Weighting
Coeficiente de estrapolao foi calculada a fim de termos o resultado necessario, este coeficiente deve ser utilizada em todos
os calculos.
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Questionnaires
Overview
Foi Elaborado QUESTIONARIO DE BASE (QUIBB) que contm :
1.Lista de membros de agregado
2.Educao
3.Sade
4.Emprego
5.Bens de agregado familiar
6.Caracteristica de habitao
Um outo QUESTIONARIO DE DESPESAS E RENDIMENTOS que contm:
1.DESPESAS RETROSPECTIVAS DO AGREGADO FAMILIAR
2.DESPESAS EM PRODUTOS DO CONSUMO CORRENTE AO LONGO DO LTIMOS 15 DIAS
3.PRINCIPAIS FONTES DE RENDIMENTO DO AGREGADO
e por ultimo um QUESTIONRIO DO LEVANTAMENTO DE PREOS que contm:
1.PRODUTOS ALIMENTARES
2.MONTANTE (Preo)
3.UNIDADE DE MEDIDA
4.CONVERSO DE UNIDADE LOCAL EM UNIDADE DE MEDIDA INTERNACIONAL
Os questionrios foram imprimidas em Lingua oficial (portuguesa), e foi desenhado baseado num consenso entre os
consultores da Equipa de Apoio Tecnico Banco Mundial (BM) .

Todos os questionrios foram fornecidos como Recursos Externos.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2010-07-07

End
2010-08-06

Cycle
N/A

Time Periods
Start
End
Cycle
2009-07-072010-07-07 2009-08-062010-08-06 N/A

Data Collection Mode
Face-to-face [f2f]
DATA COLLECTION NOTES
Foi feita a formaao dos Inquiridores, Supervisores e Comntroladores. O Inqurito decorreu em melhores condioes possiveis.
Em media a entrevista durou 20 minutos. Nesse processo nao houve problema com AF porque houve uma campanha de
sensibilizao, a populao e autoridade local foram muito bem informado sobre o processo de RGPH e as entrevista foram feitas
na lingua creola e as vezes para melhor compreensao utilizou-se a lingua local.

Data Collectors
Name

Abbreviation

Affiliation

Instituto Nacional de Estatstica

INE

Ministrio da Economia, Plano e Integrao Regional

SUPERVISION
A organizao do trabalho de recolha foi levado a cabo coms 10 equipas constitudas por um controlador e de 5 inquiridores,
cada inquiridore teve um volume de trabalho dirio de 3 famlias.
coordenar as actividades de recolha de dados no campo, incluindo, a gesto das equipas de campo, do fornecimento de
materiais, do equipamento, das finanas, dos mapas e listagens, coordenar o plano do inqurito com as autoridades locais,
organizar alojamento e transporte. Adicionalmente era responsvel pela alocao do trabalho aos inquiridores, verificao do
trabalho, manutno dos documentos de controle e envio dos questionrios preencidos e de relatrios de progresso aos servios
centrais.

Equipas dos servios centrais realizaram, tambm, visitas peridicas durante o trabalho de campo.
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Data Processing
Data Editing
A edio teve lugar em vrias etapas durante todo o procesamento, tais como:
1. Formao da escrita dos nmeros adaptados ao "software" teleform, administrao dessa escrita, a instalao e configurao do
"scanner" e o "software" tlform, digitalizao dos questionrios, correco dos dados sob teleform, a exportao dos dados do
formato teleform para a base de dados temporria Acess, seguidamente para a base de dados definitiva Acessos e validao
dos dados.

Other Processing
Depois de todo o tratamento a Base de dados que se encontra em ACCESS foi exportado SPSS para tabulaes futuras.
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Data Appraisal
No content available
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